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 مدينة كابل و محدثوها 

The city of Kabul and its Narrators of ╓ad┘th 
 اسرار احلي منيب 
 معراج اإلسالم ضياء/د 

Abstract 

The era in which the present most populated, most civilized central city of Afghanistan-
Kabul- was named in its present form is not exactly known. Rig Veda called it Kobha, 
and Avesta named it Vackereta, Ba═l┘m┴s (Ptolemy), the famous Greek historian 
mentioned its name as Kabura and its residents as Kabolitae. Ab┴ D┐w┴d al-Sajist┐ni 
(817--889 CE), the renowned Im┐m of ╒ad┘th, in his Sunan used its present form of 
name in two places. The city of Kabul has many historical sites belonging to various 
ancient dynasties that ruled it. It also is the place of eternal rest of some companions of 
the Prophet (PBUH). The number of persons who narrated the Prophetic traditions 
(mu╒addith┴n) in the first golden era of Islam stemming out of this city, according to 
our research, reaches six. They are: S┐lim b. ‘Ajal┐n, ‘Ali b. Muj┐hid, Shimr b. 
‘A═iyyah, Mu╒ammad b. al-‘Abb┐s, Mak╒┴l b. Abi Muslim and Ab┴ ╓an┘fah (Nu’m┐n 
b. Th┐bit). The present article throws light on the subject along with a brief 
introduction of the city from original sources. 

Keywords: Afghanistan, Prophetic Traditions, Narrators of ╓ad┘th from Kabul 

 جماهدين دعاة بلداهنم، وغاروا دايرهم هجروا الذين اإلسالمي الدين عطشاين من األول الرعيل أبن أحد على الخيفى
 هذا ولتحقق املعمورة أحناء إىل له مبلغني اإلسالم رأية حاملني, ومثني غال بكل ضحوا حىت -وجل عز-هللا سبيل يف

 رضي– اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري خالفة من األخرية اآلوانة يف عاتقهم على امللقاة الرسالة وألداء املنشود اهلدف
 من ألوانا  جتشعوا أن بعد( اليوم أفغانستان دولة)آسيا قلب دخلوا حىت فارس أرض من ساروا الدعاة هؤالء,-عنه هللا

   .ذلك يف واملشاق املتاعب
 األفغاين الشعب اإلسالمي، ففتح الفتح مع أفغانستان إىل اإلسالم دخل -عنه هللا رضي-عثمان خالفة عهد يف مث

 حتمل خصبة صاحلة تربة فيها وجد بل اثبتا، مستقراا  أفغانستان يف وجد ما وسرعان القيم، هلذالدين تلبيةا  قلوهبم الغيور
 إىل دخل الشامخ املوكب وهذا سليمان، وابمري الشاهقة، جبال وسالسل هندوكش، جبال ماوراء إىل املالئمة البذرة
 احلارث بن رفاعة أيب سيدن ومنهم-وسلم عليه هللا صلى-الرسول صحابة من خنبة قيادة حتت املشهورة لكاب مدينة
 احلروب هذه يف -عنهم هللا رضي -مسرة بن عبدالرمحن عم يشرتك كان الذي الشهري الصحايب ذلك البصري، العدوي
 الشهداء مقربة التارخييةيف املزارات أهم من مازال ، وضرخيه(م664=ه44)سنة  استشهد فيها قد ل،كاب وادي يف

 .لكاب قلب يف الصاحلني
أرضها  على املعتدية األجنبية القوات كل مقاومة على وحثاا , لسكاهنا وتذكرياا  درساا  تعترب أضرحة وتلك التضحية وهذه
 .وبطولة بسالة بكل

                                                 


 .جامعة ننجرهار أفغانستان عة،يالشر  ةياالستاذ املشارک بکل ب،يمن یاحلاسرار  


 .استاذ قسم العلوم االسالمية، جامعة بشاور اء،يد/معراج االسالم ض 
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 منها املتنوعة والفنون املختلفة العلوم يف أعالماا  أجنبت املنطقة هذه يف اإلسالمية النهضة بفضل مث هللا بفضل علماا 
 البغالين،واإلمام سعيد بن قتيبة اإلمام ابلبنان، إليهم يشار الذين املشهورين احملدثني وعلومه: فمن الشريف احلديث
  وعاشوا ولدوا الذين وغريهم عطية، ومكحول بن جماهد، ومشر بن عجالن، وعلي بن سامل البسيت، وكذلك حبان ابن
 .ومجاالا  روعة زادوا و قلب كابل يف
 وحديثاا  قدمياا  اإلسالم مراكز أهم من كابل كانت وملا ابلرجال، البلدان ومعرفة ابلبلدان، الرجال معرفة: قيل قدمياا و 

 إقبال حممد العالمة املعروف الشاعر بذلك صرح كما آسيا بقلب ومسيت والشاهية، والرجال، العلم، مدينة وكانت
 هذه أمهية وبيان مبوقعها يتعلق فيما املعلومات جنمع أبن البحث هذا لكتابة سبباا  ذلك فكان هللا، رمحه الالهوري
 ابختصار سطور يف ولغاهتا وعلمائها ومناخها وثقافتها سكاهنا: شىت نواح   من املشهورة اإلسالم مدن من كوهنا املدينة
 :التالية النقاط يف نوضحها املطالب وهذه

 :يف مصادراترخيية مدينة كابل

قال القزويين:"كابل مدينة مشهورة أبرض اهلند. ويقع بنواحيها الثلج، وسكاهنا مسلمون وكفار. وزعمت اهلنود  إن السلطة 
 . 1إال بكابل، ولواستقر مبكان غريذلك فاليلزم الشاهية واجب الطاعة حىت تنتقل إليها, ويعقد له امللك هنا"التستقر 

وقال مؤلف جمهول حلدود العامل:"كابل مدينة ذات قلعة حصينة. وهبا مسلمون وهندوس. وفيها بيوت لألصنام. وال 
 . 2لواء ملكه فيها"يتم امللك لراي قنوج ما مل يزر بيت األصنام هذا إذ يعقد 

وذكر ابن بطوطة: "مث سافرن إىل كابل، وكانت فيما سلف مدينة عظيمة، وهبا اآلن قرية يسكنها طائفة من األعاجم 
يقال هلم األفغان. وهلم جبال وشعاب وشوكة قوية،. . . وفيه يسكن ملك األفغان. وبكابل زاوية الشيخ إمساعيل 

 3ر األولياء".األفغاين تلميذ الشيخ عباس من كبا
 بيت إىل ذهب مث األصبهبذابلصلح، فوافق كابل مدينة مسعودغزا بن جماشع إن"...:وقال صاحب الروض املعطار

 أصنامهم أن األصبهبذ فأعتقد رجلني، إال فماتوا الثلج أصاهبم انصرفوا فلما اجلواهر، أفضل من كبرية وأخذ أصنامهم
 فيها يوجد شاخمات جبال وفيها ، املباين كثرية حسنة مدينة وكابل: "ويقول ذلک بعد يزاد مث. . ." هبم ذلك فعل
 حصن وهبا هواء، وأحسنها, البالدجوا أحسن من وهي إليها، املنسوب الكابلي واإلهليلج النارجيل وهبا جليل، عود
 ملوكهم من يوجدألحد وال اليهود، فيه ربض وهلا املسلمني، من كثري وفيها, واحدة جهة من إال إليه الوصول الميكن
 كابول إىل اإلنتقال من فالبد هذالبلد من أخرى أونحية منطقة يف كان ولو كابول مبدينة تكون أن بعد إال امللكية
  4". اهلند حنر يف وكابل. الثلوج هبا وتقع. امللك له تستقر حىت

اإلقليم الثالث طوهلا من جهة املغرب مائة درجة وقال احلموي يف تعريفه:"كابل بضم الباء املوحدة والم وكابل يف 
وعرضها من جهة اجلنوب مثان وعشرون درجة". وقال اإلصطخري: " اخللج نوع من الرتك رحلوا إىل أرض كابل تقع 

  5."بني اهلند ونواحي سجستان يف ظهر الغور, وأهلهاذوو نعم تتماثل األتراك يف زيهم ولساهنم
 :احلاليةكابل وثغورها يف الفرتة 

هنر  وأكرب مدهنا واملركز الثقايف واإلقتصادي للبالد. تقع على ضفاف مجهورية أفغانستان اإلسالميةابل هي عاصمة ك
 (34) سطح البحر. تقع مدينة كابل على: مرتا فوق 1800على ارتفاع  هندوكوش. حتيط هبا سلسة جبال كابل

(دقيقة على شرقي طول البلد. وتقع يف مشاله والية  12(درجة، و)69(دقيقة على مشايل عرض البلد، و)23درجة، و)
 . 6وپروان إىل املغرب وردكر، و ك  رهار ولو ك  نن، و إىل املشرق والية لغمان، وإىل اجلنوب پيسا وپروانكا

 ندر شاهم املغويل بعدما استولی عليها كانت حتت إدارة احلكنها  كم، ل1504ابل عاصمة أفغانستان عام كحتولت  

، والذی حول حمافظة قندهار اجلنوبية إلی عاصمة أفغانستان فی أمحد شاه الدراينم، مث 1738من بالد الفارس عام 
  7امليالدي.1776عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 :تسميةكابل
مسيت كابل أبمساء خمتلفة.قال األستاد عبداحلي حبييب:" ذكر يف ريك ويدا على اسم كوهبا، ويف أوستا يف خمتلف أدوار التاريخ 

، (Kabura)، واملؤرخ اليونين بطليموس ذكره على اسم كأبورا(Khphen)، ومسى هنر كابل ومدينته كوفن(Vackereta)ويكرهته
 8دد تسميته ابلصورة اليومية على عصر معني".طيع أن حنمث قال وال نست(Kabolitae)وأهاليهم كأبو يل يت

وقد ورد ذكره يف سنن أيب داود كماصرح به يف موضعني:أحدهايف "ابب من قال يصلي بكل طائفة ركعة وال 
يقضون", وذكر أبو داود فيما يرويه عن مسلم بن إبراهيم، عن عبد الصمد بن حبيب, أن أابه أخربه, "أهنم غزوا مع 

ة كابل ) بني اهلند وسجستان ( فصلى بنا صالة اخلوف ". قال البخاري : عبد الصمد بن حبيب عبد الرمحن بن مسر 
  9إن احلديث ضعيف. -رمحه هللا-العوذي األزدي بصري لني احلديث, ضعفه أمحد. وقال الشيخ األلباين

ن حرب, قال حدثنا جرير واثنيها:)ابب يف النهي عن النهىب إذا كان يف الطعام قلة يف أرض العدو"حدثنا سليمان ب
 يعين ابن حازم ,عن يعلى بن حكيم, عن أيب لبيد قال: 

"كنا مع عبد الرمحن بن مسرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
10و سلم ينهى عن النهىب فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم". قال األلباين صحيح.

  
 :بل السياسية واإلدارية واإلقتصادية مكانةكا

: : مكانةكابل السياسيةأولا    
 تكون أن بعد إال وامللكية السيطرة ملوكهم من يوجدألحد الأن  سابقا  قلنا فكما السياسية جهة من كابل مكانة أما
امللوكية،واحلريةهبا. هكذا وقعت  ، وان كان الوايل على بعد فال بد من املسري إىل كابل حىت تعقد له  كابول مبدينة

كابل من القدمي معرب الفاحتني واملهامجني العليا كما استقر بني اهلند، والصني، واليونن، والفرس، واملغول. ومر عليه 
إىل ظهوراإلسالم مراحل خمتلفة منها:بعدسلطة اليوننني وقعت يف أايدي الكوشانني إىل القرن اخلامس ومن املهم يف 

 ورة امتزاج روابط املذهبية بني بلخ وابميان وهده مع كابل. مث بعدالقرن اخلامس صار بلخ مركزاهلياطلةهذه الد
واستوىل على جنوب هندوكش وبقي يف استيالئهم إىل القرن السادس ونصفه، مث يف نصف القرن السادس  )أليفتليون(

م وصارالغلبة للرتك على سبعة وعشرين والية ختارستان دولة اهلياطلة وجنحوا عليه ستيئصالاتفق الرتك مع الساسانني اب
اإلسالم حىت وقعت يف سلطة البومية وامتدت إىل ظهورالصفاريني. وقال احلموي:" غزاها املسلمون يف  وبقوا إىل ظهور

  11أايم بين مروان وافتتحوها وأهلها مسلمون".
: اإلدارية يف الفرتة احلالية ل: مكانةكاباثنيا   

 والية كابل إىل املديرايت التالية:انقسمت 
كوت، مديرية كلكان، مديرية قره ابغ، مديريةكلدره، مديريةشكر دره،   چهمديريةده سبز، مديرية مري ب مديرية كابل،

يب، مديرية مديرية سرو ، رآسياب، مديرية موسهي، مديريةخاك جبار، مديرية بك راميچهاغمان، مديرية پمديرية
 12.استالف، مديرية فرزه

: اإلقتصادية والتجارية لاثلثا: مكانةكاب   

ذكر احلمريي:" وكابل مدينة عظيم املرتبة والقدر,أعمارها حسنة البنية، وهلا جبال فيها عود جليل، وهبا النارجيل 
جاورها واإلهليلج الكابلي املنسوب إليها، وينبت يف جباهلا بصل الزعفران ويزرع يف أابطحها, ويتجهز به منها إىل ما 

من البالد. . . ويزرع بسواد أرضها النيلج الذي ال يوجد نظريه يف سائر البالد كثرة وطيباا، وحيمل منها إىل كل 
اآلفاق، ويتجهز أيضاا من كابل بثياب تصنع من القطن حسان حتمل إىل الصني وخترج إىل بالد خراسان، وقد يسافر 

ويف   13يف جبال كابل معادن حديد، وهلا قالع وقرى وعمارات متصلة".هبا إىل اهلند وأعماهلا ويتصرف هبا كثرياا و 
 14آاثرالبالد وأخبارالعباد: " هبا ما يوجد من اجلروم إال النخل. جيلب منها النوق البخايت وهي أحسن أنواع اإلبل" 

ات اإلنتاج كلشر ابل تشمل الغاز الطبيعی، القطن، املفروشات، الزراعة وبعض من اكومن أهم املنتجات احمللية ب
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. ومن املعادن ايقوت يوجد يف مديرية سرويب حملة جكدلك، واملس يوجد يف خورد كابل)الكابل كاخلاصة هنا
ويف حملة دربند معدن كبري طوله سبعة كيلو مرت، واليوم كل الصادرات والواردات چهلستون، الصغري(يف حملة جبلية 

  15.جيري من كابل ألنه عاصمة البلد
: كابل  معاملرابعا:    

ل صغرية منها ابب األسد حتت زنبورك، ابال برج)الربج املرتفعة(، ابالحصار)القلعة اأحيط على مدينة كابل سلسلة جب
په( وهو ، وفيها سلسلة من اجلبيل تسمى يف البشتو)تسياه)احلجر األسود( كسنستون، و چهلاملرتفعة(، اببرشاه، 

، وكذلك يعترب فندق كابل إنرتكونتننتال من أقدم الفروع الفندقية هلا پشتهگ، مرجنان، يب يب مهرو، كلوله جبيل سالن
چهلستون ويف پغمان اتق يف العامل، و أيضا يعترب جممعها الرائسي أحد أضخم اجملمعات الرائسية يف العامل. ومنار 

سيفني(، )السلطان صاحب ال مسجد پل خشتی، مسجد شاه دو مششريهك والعديد من املساجد الضخمةظفر، 
 16ن أربعمائة مساجد يف كابل. ومقربة شهداء الصاحلني وغري ذلك.ومسجد املصلی. واآل

 :احملدثون يف مدينةكابل
تقدم أن كابل كانت عاصمة أفغانستان،وهي مدينة العلم والثقافة،أسهم رجال هذا البلد يف رواية احلديث وخدمته 

 ومنهم:
سامل بن عجالن األفطس األموي: - 1  

 نسبه: هو: "سامل بن عجالن األفطس األموي، موىل حممد بن مروان أبو حممد اجلزري احلراين يقال أنه من سيب كابل.امسه و 
 : نفع موىل بن عمر,وسعيد بن جبري، والزهري، وهانئ بن قيس ، وأيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود. روى عن

د هللا بن عمرو بن مرة، ، والثوري، والليث، ومروان بن : إسرائيل,وعمرو بن مرة وهو من أقرانه. وقيل عبوروى عنه
  17شجاع، وابنه عمر بن سامل، وغريهم".

بن معني ا:ذكره املزي فقال: "قال أبوطالب عن أمحد: ثقة. وهو أثبت من خصيف وقال أقوال العلماء فيه جرحا وتعديال
جزري ثقة، وقال النسائي: ليس به أبس، وقال بن صاحل، وقال أبو حامت: صدوق وكان مرجيا نقي احلديث، وقال العجلي: 

سعد قتله عبد هللا بن علي حبران سنة اثنتني وثالثني ومائة له يف البخاري حديثان، وقال بن سعد كان ثقة كثري احلديث وقال 
حبان:" كان  بناوقال  18السعدي كان خياصم يف اإلرجاء داعية وهو متماسك. وقال احلاكم عن الدارقطين ثقة جيمع حديثه".

حديثه يف البخاري وأيب داود  19ممن يرى اإلرجاء ويقلب األخبار ويتفرد ابملعضالت عن الثقات اهتم أبمر سوء فقتل صربا".
 21وزاد ابن حجر يف التقريب:" ثقة رمي ابإلرجاء من السادسة". 20والنسائي وابن ماجة.

 .صحيحه يف حديثني البخاري عنه روى قد
 123-7/122(,5681-5680:)برقم" ثالث يف الشفاء" يف:أحدمها
 3/181(2684:)برقم"إبجنازالوعد أمر من" يف: واثنيهما
 البيهقي عنه روى وقد.4/122(,4337:)برقم( والنهي األمر)يف سننه يف واحداا  حديثاا  عنه أخرج فقد داود أيب وأما
 . (5035:) برقم احلديث هذا مسنده يف يعلى أيب واإلمام, 7545:برقم, اإلميان شعب يف بسنده
. 2/115(,3491:)برقم"الكي ابب"يف سننه يف القزويين فقدأخرج  الشفاء ابب يف البخاري أخرجه الذي واحلديث
 .عليه نقف فلم النسائي سنن يف روايته وأما

: علي بن جماهد/أبو جماهدالكابلي الرازي  – 2   
: ذكره املزي فقال هو: "علي بن جماهد بن مسلم بن رفيع الكابلي]بضم املوحدة وختفيف الالم[ أبو  امسه ونسبه

 جماهد الرازي الكندي ويقال العبدي موالهم القاضي. 
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موسى بن عبدة الربذي، وأيب معشر املدين، وابن إسحاق، ومسعر، وعنبسة بن سعيد الرازي، وحجاج بن  :روى عن
  إسحاق، والثوري، ومجاعة. أرطاة، ويونس بن أيب

: حممد بن عيسى بن الطباع، وجرير بن عبد احلميد وهو من أقرانه، وأمحد بن حنبل،وأبو صاحل سلمويه، عنه روى و
  22وزايد بن أيوب الطوسي، والصلت بن مسعود اجلحدري، وغريهم".

و داود: عن أمحد كتبت عنه ما أرى به : ذكره ابن حجر يف التهذيب فقال: "قال أبأقوال العلماء فيه جرحا وتعديال
أبسا، وقال بن حبان عن بن معني رأيته على ابب هشيم ومل أكتب عنه شيئا ما أرى به أبسا، وقال صاحل بن حممد 
مسعت حيىي بن معني سئل عن علي بن جماهد فقال كان يضع احلديث, وكان صنف كتاب املغازي فكان يضع للكل 

رية الرازي مسعت حيىي بن الضريس يقول: مل يسمع علي بن جماهد من بن إسحاق، وقال أبو إسنادا، وقال حيىي بن املغ
وقال الرتمذي يف جامعه:   23حامت: مسعت حممد بن مهران يقول قال حيىي بن الضريس علي بن جماهد كذاب".

ن ثعلبة ,عن الزهري, "حدثنا حممد بن محيد الرازي, حدثنا جرير, قال حدثنيه علي بن جماهدعين وهو عندي ثقة, ع
وذكر ابن حجر:" قال  25بن حبان أيضا يف الثقاتاوذكره 24 قال:" إمنا كره املنديل بعد الوضوء ألن الوضوء يوزن"

 26أمحد بن حنبل أنه مسع منه سنة احدى ومثانني، وكأنه مات سنة بضع ومثانني أي ومائة".
ف منه مات بعد الثمانني حديثه يف سنن الرتمذي وقال ابن حجر: "مرتوك من التاسعة وليس يف شيوخ أمحد أضع

 27وهوالذي ذكرنه"

: مشر بن عطية بن عبد الرمحن األسدي الكابلى  - 3   
أورده ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل فقال: " مشر بن عطية األسدي وهو بن عطية بن عبد الرمحن من امسه ونسبه:

 28الكاهلى".بىن مرة بن احلارث بن سعد بن ثعلبة 
: " أيب وائل، وخرمي بن فاتك ومل يدركه، وشهر بن حوشب, وزر بن حبيش، ، واملغرية بن سعيد بن األخرم، روى عن

 وسعيد بن جبري،  وأيب حازم البياضي، وغريهم. 
  29وغريهم".: األعمش،وأبو إسحاق السبيعي وهو أكرب منه، وعاصم بن هبدلة، وعمرو بن مرة،  وفطر بن خليفة، روى عنه

بن اقال اآلجري قلت أليب داود كان عثمانيا قال جدا، وقال النسائي ثقة، وذكره أقوال العلماء فيه جرحا وتعديال:"
 30حبان يف الثقات ونسبه إىل كابل".

قال الذهيب: "ومسى جده عبد الرمحن ,وقال مات يف والية خالد على العراق, وقال بن سعد كان ثقة وله أحاديث 
,ونقل بن خلفون توثيقه عن بن منري وابن معني والعجلي .روى له أبو داود يف املراسيل والرتمذي والنسائي يف صاحلة 

 31اليوم والليلة. تويف يف حدود سنة عشرين ومائة".
 230:ص(,295:)برقم "الغلول يف ابب"يف املراسيل يف بسنده داود أيب اإلمام عنه روى
 "منه ابب"بعنوان عنه الثالث الباب يف" وحبها الدنيا يف اهلم يف: " أحدمها. حديثني سننه يف الرتمذي له وأخرج
 .ضعيف واحلديث 4/707( ،2586:)برقم"النار أهل صفة يف: " واثنيهما.صحيح واحلديث 4/565( ،2328:)برقم
 ،470:ص (،807:)برقم"،فراشه إىل طاهراا  أوى من ثواب)يف"والليلة اليوم عمل:"كتابه يف النسائي عنه وأخرج
 .471:ص (،808:)برقم (،هللا إال الإله منامه عند قال من ثواب)يف  اآلخر واحلديث

: حممد بن العباس بن ماهان املروزي الكابلي – 4   
أورده اخلطيب يف اترخيه فقال:"حممد بن العباس بن احلسن بن ماهان أبو عبد هللا املروزي يعرف  امسه ونسبه:

 ابلكابلى. سكن بغداد، وحدث هبا عن: إبراهيم بن موسى الفراء,وعاصم بن على,و عبد العزيز بن عبد هللا األويسي.
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كيمي، وأبو عمرو بن السماك، وعبد هللا بن حيىي بن حممد بن صاعد، وحممد بن خملد، وأبو عبد هللا احل روى عنه:
 32إسحاق بن اخلرساين، وأمحد بن كامل القاضي".

: قال اخلطيب:ذكره الدارقطين فقال ثقة. وروى عنه اخلطيب إبسناده فقال: "حدثنا أقوال العلماء فيه جرحا وتعديال
حدثنا إبراهيم بن موسى, حدثنا عيسى احلسن بن أىب بكر, حدثنا أمحد بن كامل, حدثنا حممد بن العباس الكابلى, 

 –صلى هللا عليه و سلم –بن يونس, عن زكراي, عن بن إسحاق, عن حممد بن سعد بن مالك, عن أبيه ,عن النيب 
قال: " قتال املسلم كفر وسبابه فسوق". مث قال: حدثنا حممد بن عبد الواحد, حدثنا حممد بن العباس, قال قرئ على 

أن أاب عبد هللا الكابلى مات ببغداد يف سنة سبع وسبعني ومائتني. قال وكان له أدىن حفظ ومل  بن املنادى وأن امسع
يكن عند الناس ابحملمود يف مذهبه وال يف روايته. وأيضاا قال: حدثنا السمسار, حدثنا الصفار, حدثنا بن قانع, أن 

رأت خبط حممد بن خملد وذكر ان وفاته كانت حممد بن العباس الكابلى مات يف سنة إحدى ومثانني ومائتني وكذلك ق
 34.ووافقه الذهيب يف اترخيه فقال:" إنه تويف سنة إحدى ومثانني" 33.يف رجب"

مكحول بن أيب مسلم، أبو عبد هللا الكابلي:  - 5  
وسلم  صلى هللا عليه -:أورده الذهيب يف اترخيه فقال هو: "فقيه الشام وشيخ أهل دمشق، أرسل عن النيب امسه ونسبه

 ، وعن: أيب بن كعب، وعبادة بن الصامت، وعائشة، وطائفة.  -
: أنس بن مالك,و واثلة بن األسقع ,وأيب أمامة، وعبد الرمحن بن غنم، وحممود بن الربيع، وابن حمرييز، وأيب وروى عن

 سالم األسود، وشرحبيل بن السمط، وأيب إدريس اخلوالين، وخلق كثري. 
ارث، وأيوب بن موسى، وعامر األحول، وثور بن يزيد، وحف  بن غيالن، وحجاج بن العالء بن احل وروى عنه:

أرطأة، وابن زبر،  وزيد بن واقد، وسعيد بن عبد العزيز،  واألوزاعي، وعلى بن أيب محلة، وابن إسحاق، ومحيد 
  35الطويل،  وحممد بن راشد، وخلق كثري.

امرأة من هذيل، وقيل: موىل امرأة من آل سعيد ْبن العاص األُم ويي، وقال املزي:"واختلف يفي والئه، فقيل: إنه موىل 
وقيل: كان عبدا لس عييد بن العاص موهبة المرأة من هذيل فأعتقته، وقيل: ك ان  نوبيا، وقيل: ك ان  من سيب كابل، 

 36.وقيل: ك ان  من األبناء ومل ميلك "
عن أيب وهب الكالعي عبد هللا بن عبيد، عن مكحول قال: : قال حيىي بن محزة، أقوال العلماء فيه جرحا وتعديال

أعتقت مبصر فلم أدع هبا علماا إال حويته فيما أرى، مث أتيت العراق فلم أدع هبا علماا حويت عليه فيما أرى، مث أتيت 
 املدينة فكذلك مث أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، وذكر احلديث يف النفل. 

  الرازي: ما أعلم ابلشام أفقه من مكحول. وقال أبو حامت
 وقال يونس بن بكري، عن ابن إسحاق: مسعت مكحوال يقول: طفت األرض كلها يف طلب العلم. 

 وقال ابن زيد: مسعت الزهري يقول: العلماء أربعة: سعيد ابملدينة، والشعيب ابلكوفة، واحلسن ابلبصرة، ومكحول ابلشام. 
: قال مكحول: ما مسعت شيئاا فاستودعته صدري إال وجدته حني أريد، مث قال سعيد: كان وقال سعيد بن عبد العزيز

 مكحول أفقه من الزهري وكان بريئاا من القدر.  
وقال أمحد العجلي: مكحول ثقة دمشقي. وقال ابن خراش: صدوق يرى القدر. وقال حيىي بن معني: كان قدراي مث 

ا من التابعني تكلم يف القدر إال احلسن، ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا رجع عنه. وقال األوزاعي: مل يبلغنا  أن أحدا
 37هو ابطل.

وروى نعيم بن محاد قال: حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن انظروا إىل 
 األحاديث اليت رواها مكحول يف الدايت أحرقوها، قال: فأحرقت. 
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ا إال يزيد بن املهلب، وقال رجاء  بن أيب سلمة، عن أيب عبيد موىل سليمان قال: ما مسعت رجاء بن حيوة يلعن أحدا
 ومكحوالا 

 قلنا: لعنه لكالمه يف القدر. 
وقال أبو مسهر: كان سعيد بن عبد العزيز يربئ مكحوال ويرفعه عن القدر. قال أبو مسهر وطائفة: تويف مكحول 

 38ويقال: سنة مثاين عشرة، وهو وهم.عيم، ودحيم: سنة اثنيت عشرة ومائة. سنة ثالث عشرة. وقال أبو ن

: نعمان بن اثبت - 6    
:أورده الذهيب يف السري فقال هو:" فقيه امللة، عامل العراق، أبو حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطى التيمي، امسه ونسبه
وقال أمحد بن عبد هللا العجلي:" أبو حنيفة النعمان بن اثبت كويف تيمي من رهط محزة الزايت وكان خزازا  39.الكويف"

 يبيع اخلز. وقال أاب نعيم الفضل بن دكني: أبو حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطي أصله من كابل. 
مان بن اثبت بن زوطي، وقد كان أيب حنيفة: أبو حنيفة النع وقال حممد بن إسحاق البكائي عن عمر بن محاد بن

زوطي من كابل وولد اثبت وهو مسلم وكان زوطي مملوكا لبين تيم هللا بن ثعلبة فأعتقوه فوالؤه لبين تيم هللا بن ثعلبة مث 
لبين قفل وكان أبو حنيفة خزازا وله دكان معروف يف دار عمرو بن حريث. وقال إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة 

مساعيل بن محاد بن النعمان بن اثبت بن النعمان بن املرزابن من أبناء فارس األحرار وهللا ما وقع علينا يقول: أخربن إ
رق قط ولد جدي يف سنة مثانني وذهب اثبت إىل علي بن أيب طالب وهو صغري فدعا له ابلربكة فيه ويف ذريته وحنن 

 40.فينا" نرجو من هللا أن يكون قد استجاب هللا ذلك لعلي بن أيب طالب
وقال الذهيب: "ولد سنة مثانني يف حياة صغار الصحابة، وقد التقى أبنس بن مالك ملا زار مالك الكوفة, ومل يثبت له 
حرف عن أحد منهم، وروى عن عطاء بن أيب رابح، وهو من أكرب شيوخه وأفضلهم حسب قوله. وعن الشعيب، وعن 

وعبد الرمحن  ،وعمرو بن دينار، وعكرمة ويف لقياه له نظر، طاووس ومل يصح، وعن جبلة بن سحيم، وعدى بن اثبت
والقاسم بن عبدالرمحن  وقتادة، ،وقيس بن مسلم وأيب سفيان طلحة بن نفع، ،ونفع موىل ابن عمربن هرمز األعرج، 

ثد،  وعلي بن عبد هللا بن مسعود، وعون بن عبد هللا بن عتبة، وعبد هللا بن دينار،  وحمارب بن داثر، وعلقمة بن مر 
 بن األقمر، واحلكم بن عتيبة، وعطية العويف، وعبد العزيز بن رفيع، ومحاد بن أيب سليمان وبه تفقه.  وخلق سواهم". 
حىت إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وعن مالك ابن أنس وهو كذلك. وعين بطلب اآلاثر، وارحتل يف 

، فإليه املنتهى والناس عليه عيال يف ذلك. حدث عنه خلق كثريمنها: ذلك، وأما الفقه والتدقيق يف الرأي وغوامضه
إبراهيم بن طهمان عامل خراسان، وأسباط بن حممد، وأبيض بن األغر بن الصباح املنقري، وأسد بن عمرو البجلي،  

ل التميمي الفقيه، وإسحاق االزرق، وأيوب بن هانئ، وإمساعيل بن حيىي الصرييف، وعبد هللا بن املبارك، وزفر بن اهلذي
 41.والقاضي أبويوسف، وغري ذلك"

: وذكر الذهيب فقال: حممد بن سعد العويف مسعت حيىي بن معني يقول :"كان أبو أقوال العلماء فيه جرحا وتعديال
حنيفة ثقة ال حيدث ابحلديث إال مبا حيفظه وال حيدث مبا ال حيفظ. وقال صاحل بن حممد األسدي احلافظ: مسعت 

معني يقول كان أبو حنيفة ثقة يف احلديث. وقال أمحد بن حممد بن القاسم بن حمرز عن حيىي بن معني كان  حيىي بن
أبو حنيفة ال أبس به, وقال مرة كان أبو حنيفة عندن من أهل الصدق ومل يتهم ابلكذب ولقد ضربه بن هبرية على 

 42.القضاء فأىب أن يكون قاضيا"
 -فتعاقب الشيخ اللكنوي على كالم ابن عدي يف إيقاظ  43وابن عدى، وآخرون.ضعفه النسائي من جهة حفظه، 

 وعلق عليه الشيخ أبو غده بكالم حسن، فقال: - 21
"قد أكثر علماء عصرن من نقل جروح الرواة من ميزان اإلعتدال مع عدم إطالعهم على أنه ملخ  من كامل ابن 

الرجال فوقعوا به يف الزلل وأوقعوا الناس يف اجلدل فإن كثرياا ممن  عدي وعدم وقوفهم على شروطهما فيه يف ذكر أحوال
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ذكر فيه ألفاظ اجلرح معدود يف الثقات سامل من اجلرح فليتبصر العاقل وليتنبه الغافل وليتجنب عن املبادرة إىل جرح 
 الرواةمبجرد وجود ألفاظ اجلرح يف حقه يف امليزان فإنه خسران أي خسران". 

ديباجة ميزانه وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجالله أبدىن لني وأبقل جتريح فلوال أن ابن عدي أو غريه من  قال الذهيب يف
مؤلفي كتب اجلرح ذكروا ذلك الشخ  ملا ذكرته لثقته ومل أر من الرأي أن احذف إسم واحد ممن له ذكر بتليني ما يف  

 لضعف فيه عندي إنتهى . كتب األئمة املذكورين خوفا من أن يتعقب علي ال أين ذكرته
وقال يف آخر ميزانه "فأصله وموضوعه يف الضعفاء وفيه خلق من الثقات ذكرهتم للذب عنهم أو ألن الكالم غري مؤثر 

 44.فيهم ضعفا"
 حول املوضوع: مث قال الشيخ عبدالفتاح أبوغده رمحه هللا يف حتقيقه على الكتاب املذكور

 ومن هذا القبيل: 
ثالمثائة حديث!وإمنا تلك االحاديث من رواية أابء بن  -عند ابن عدي –فة يف مروايته البالغة "كالمه يف أيب حني

 جعفر النجريمي، وكل مايف تلك األحاديث من املؤاخذةكلها: 

ابلنظر إىل هذا الراوي الذي هو من مشائخ ابن عدي، وحياول ابن عدي أن يلصق ما للنجريمي إىل أيب حنيفة 
 لظلم والعدوان، وهذا ابقي مؤاخذاته، وطريق فضح أمثاله:مباشرة، وهذا هو ا

أنظر يف أسانيدهم. وقال شيخناأيضاا رمحه هللا تعاىل يف"أتنيب اخلطيب على ما ساقه يف ترمجةأيب حنيفة من 
 :169األكاذيب"ص 

مث ملا اتصل أبيب وكان ابن عدي على بعده عن الفقه والنظر والعلوم العربية: طويل اللسان يف أيب حنيفةوأصحابه، 
جعفرالطحاوي وأخذعنه حتسنت حالته يسرياا، حىت ألف )مسنىدا(يف أحاديث أيب حنيفة. وقد ألف شيخناكتااب 

 45خمطو طا". خاصايف نقدكتاب"الكامل"، مساه:"إبداءوجوه التعدي يف كامل ابن عدي"، اليزال

 ومن أهم نتائج البحث مما يلي:
ة مجهورية أفغانستان اإلسالمية من أقدم مدن أفغانستان وأشهرها إطالقا, اتضح مما سبق أن مدينة كابل عاصم .1

تتمتع ابملشاهد الطبيعية واآلاثر الكثرية للحضارات والداينت القدمية فهي ظلت منبع الثقافة ومركز االقتصاد عرب 
واألتراك واملغول أمثال اليونيني والفرس  ،لذا صارت مطمعا للشعوب واألقوام اآلخرين يف كل حني ،العصور
 وغريهم .

وطلعت مشسس اإلسسالم عليهسا يف زمسن الصسحابة رضسوان  ،اكتسبت مدينة كابل أمهيتها مبوقعها اجلغرايف ومناخها الطبيعي
هللا عليهم أمجعني لذا منذ قدمي هي مركز مهسم للعلسوم الشسرعية والثقافسة اإلسسالمية وهسي تتشسرف بوجسود كثسري مسن العلمساء 

سسامل بسن عجسالن وعلسي بسن جماهسد ومشسربن عطيسة وحممسد بسن العبساس ومكحسول بسن أيب مسسلم واإلمسام أيب واحملدثني أمثال 
حنيفسسة السسذين سسسامهوا مسسسامهة فعالسسة وملموسسسة يف سسسبيل روايسسة أحاديسسث الرسسسول صسسلى هللا عليسسه وسسسلم وخدمسسة اإلسسسالم 

مدينة كابل عن غسريهم يف جمسال خدمسة  وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على عدم ختلف علماء ،ونشر العلوم الشرعية
 األحاديث النبوية .

، (Vackereta)وقال األستاد عبداحلي حبييب:" ذكرت امسها يف ريك ويدا على اسم كوهبا، ويف أوستا ويكره ته .2
، وأهاليهم (Kabura) ، واملؤرخ اليونين بطليموس ذكره على اسم كأبورا(Khphen)ومسى هنر كابل ومدينته كوفن

ولكن وجدنه يف  طيع أن حندد تسميته ابلصورة اليومية على عصر معني".مث قال وال نست (Kabolitae)يتيكأبول
 سنن أيب داود ابلصورة اليومية يف موضعني ذكرنه يف موضعه.
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وهلا معامل خاصة تزين هبا نواحيها كسلسلة اجلبال واهلضبات,وابب األسد يف منطقة زنبورك,وحصن  .3
پل خشتی،ومسجدشاه دومششريه)أي مسجد ذي ستون,واتق ظفر,ومسجد ابالحصار,ومنار جهل
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